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الجذور التاريخية للعالقات المتبادلة بين شمال وغرب إفريقيا
عبد الرمحن قدوري .د

جامعة تلمسان

: الملخص
شـــهدت الضـــفتان الشــــمالية واجلنوبيـــة للصــــحراء الكـــربى تواصــــال حضـــاريا عــــرب 
عصــــور طويلــــة، مشــــل جمــــاالت سياســــية وجتاريــــة وثقافيــــة، ســــاهم بشــــكل كبــــري يف نقــــل 
خمتلـــف املـــؤثرات الفكريـــة واالجتماعيـــة عـــرب الصـــحراء الكـــربى، وحتـــاول الدراســـة تقـــدمي 

ئــل مــن مشــال الصــحراء مــع نظــرائهم مــوجز للــروابط التارخييــة الــيت مجعــت الســكان والقبا
ــــا، ســـاعني بالقــــدر الكـــايف درء الشــــبهات والـــرد علــــى االفـــرتاءات الــــيت دأب  مـــن جنو
ـب ثـروات  االستعمار على الرتويج هلا من قبيل أن العرب كانوا جتار رقيق يسعون إىل 

ت إفريقيا وكانوا سبباً يف ختلفها عرب قرون خلت، والتـاريخ يثبـت عكـس ذلـك فقـد عرفـ
منطقـــة غـــرب إفريقيـــا أزهـــى عصـــورها يف الفـــرتة الـــيت أعقبـــت انتشـــار اإلســـالم باملنطقـــة، 
ــــث بــــرزت احلمــــالت  واســــتمر ذلــــك حــــىت مطلــــع القــــرن الســــادس عشــــر املــــيالدي حي
الربتغاليــــة األوىل علــــى الســــاحل الغــــريب إلفريقيــــا، وكــــان ذلــــك أول اتصــــال مباشــــر مــــع 

بط  التارخييـــة والثقافيـــة بـــني املنطقتـــني يف ظـــل األوروبيــني، واليـــوم تـــربز أمهيـــة إحيـــاء الـــروا
. واقع إقليمي ودويل يتجه حنو مزيد من التكتالت السياسية واالقتصادية

.العالقات، غرب إفريقيا، الصحراء الكربى، بلدان املغرب: الكلمات المفتاحية
Abstract:
Saw the northern and southern Sahara desert shores of

continuity of civilization over long periods, including political,
commercial and cultural areas, contributed significantly to the various
intellectual and social effects across the Sahara Desert transfer, the
study attempts to provide a summary of the historical links that the
people and tribes gathered north of the Sahara with their counterparts
from the south , seeking sufficiently ward off suspicions and post
slanders has been colonialism to promote such that the Arabs were
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slave traders seeking to loot Africa's wealth and they were the cause of
underdevelopment through the centuries, and history proves the
opposite has been identified West Africa brighter ages in the period
following the spread of Islam in the region, and continued until the
early sixteenth century with the emergence of the first Portuguese
campaigns on the west coast of Africa, and was the first direct contact
with the Europeans, and today highlights the importance of reviving
the historical and cultural ties between the two regions in light of
regional and international reality is moving towards more political
blocs and economic.
Key words: Relations, West Africa, the Sahara, the Maghreb
countries.

:تمهيد
قدميــــة ترجــــع إىل أكثــــر مــــن ألفــــي عــــام، مشلــــت اإلفريقيــــةإن العالقــــات العربيــــة 

، ولعل الصلة بني سـكان شـبه اجلزيـرة ...جماالت وميادين عديدة بشريا، جتاريا، وثقافياً 
العربية وإفريقيا أقدم من ذلك بكثري فقد كانت إفريقيا والشرق العريب رقعة واحـدة حـىت 

رغـم وعـورة مسـالكه مل انفلقت قشرة األرض ففصل البحر األمحـر بينهمـا، هـذا األخـري 
كمــــا أن قــــدراً كبــــرياً مــــن ذلــــك االتصــــال كــــان .  يقــــف حــــائالً دون االتصــــال البشــــري

ميســـوراً عـــن طريـــق مضـــيق بـــاب املنـــدب وشـــبه جزيـــرة ســـيناء، وكانـــت ســـواحل احملـــيط 
اهلنــدي االفريقيــة والعربيــة متثـــل نقــاط تواصــل مهمــة بـــني املنطقتــني، ويف احملــيط اهلنـــدي 

ـــا، بينمـــا كانـــت االبـــل وســـيلة اســـتغلت الســـفن الع ـــاح املومسيـــة لتســـهيل رحال ربيـــة الري
.التواصل الربي عرب سيناء وحيت سواحل احمليط األطلسي 

األفريقية؟–ماهية العالقات العربية -1
ذا االصطالح يف األدبيات السياسية العالقة بني الدول العربية  يُقصد 
األعضاء يف اجلامعة العربية بشقيها اإلفريقي واألسيوي مع الدول األعضاء يف منظمة 
الوحدة اإلفريقية، ومن بعدها االحتاد اإلفريقي، ومعىن ذلك أن احلديث ال ينصرف 

ذات العضوية املزدوجة يف املنظمتني، والدول إىل العالقة بني الدول العشر العربية 
اإلفريقية اليت تبحث يف إطار -اإلفريقية؛ ألن ذلك يدخل يف إطار العالقات اإلفريقية
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املنظمة اإلفريقية، بل إن االستعمار كان حريًصا على تقسيم القارة السمراء بني دول 
.ناحية ثانيةالشمال العريب من ناحية، والدول اإلفريقية جنوب الصحراء من

النعرات بني أبناء القارة الواحدة، وإثارةلذا فإن هذا التقسيم يعمد إىل التمييز 
وبالتايل فإن هذه العالقات تشري إىل العالقات بني الدول اإلفريقية بشقيها الشمايل 

1.سيوية من ناحية ثانيةمن ناحية، والدول العربية اآل" جمازا"العريب واجلنويب الزجني

:أثر انتشار االسالم على العالقات العربية االفريقية-2
أدى ظهــــور االســــالم يف القــــرن الســــابع املــــيالدي إىل ازديــــاد وشــــائج االتصــــال 

فقــد أمــد اإلســالم العــرب بغطــاء فكــري وروحــي ســاعدهم علــى خلــق ،العــريب االفريقــي
ضة  علميـة وثقافيـة، ومنـذ البـدء صـار اإلسـالم الركيـ زة األساسـية وحدة وطنية وحتقيق 

للثقافـــة العربيـــة اجلديـــدة، كمـــا أصـــبحت اللغـــة العربيـــة لغـــة القـــرآن الكـــرمي، وعـــاء الفكـــر 
وحتت راية االسالم خرج العرب صـوب الشـرق والغـرب . 2االسالمي والثقافة االسالمية

والشـــمال، ومتكنـــوا يف زمـــن وجيـــز مـــن نشـــر نفـــوذ االســـالم يف أجـــزاء كبـــرية مـــن القـــارة 
.3االفريقية

أدى التطــــور العظــــيم يف حيــــاة العــــرب إىل حــــدوث نقلــــة نوعيــــة يف تــــاريخ وقــــد 
العالقــات العربيــة اإلفريقيــة، فمــع توطــد دعــائم التعامــل التجــاري واهلجــرات البشــرية قــام 

4.العرب بدور اجيايب يف نشر العقيدة االسالمية وبسط نفوذها السياسي يف إفريقيا

مســـي لإلســـالم بإفريقيـــا، وهنـــاك وكانـــت هجـــرة املســـلمني للحبشـــة أول اتصـــال ر 
وجـــــد املســـــلمون احلمايـــــة والرعايـــــة يف كنــــــف ملـــــك احلبشـــــة املســـــيحي، وبعـــــد موجــــــة 
الفتوحات االسالمية للشمال اإلفريقـي توالـت هجـرة القبائـل العربيـة وزاد حجمهـا، ويف 
تلــــك املنطقــــة تأصــــلت جــــذور احلضــــارة االســــالمية والثقافــــة العربيــــة، وأصــــبح الشــــمال 

وقــد أظهــر العــرب يف . ودان وادي النيــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األمــة العربيــةاإلفريقــي وســ
ـــيت  موعـــات ال ـــأثري علـــى ا هـــذه املنطقـــة، وهـــم مـــادة اإلســـالم، خصـــائص فريـــدة يف الت
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خالطوها من مصريني وبربر ونوبيني وأعطى العـرب هـذه الشـعوب ديـنهم ولغـتهم وكثـريا 
5.من مظاهر ثقافتهم

أصالً إىل إفريقيا كدعاة متفرغني للـدعوة إال أن نشـرهم ومع أن العرب ما جاؤوا
للثقافــة العربيــة كــان يالزمــه نشــر للعقيــدة االســالمية، وكــان للتجــار العــرب والبــدو دور 

تمعات اإلفريقية .رائد يف بذر النواة األوىل لتعاليم اإلسالم يف ا
لصـحراء إىل بـالد ومن الشمال اإلفريقي توغلت املؤثرات االسالمية العربية عرب ا

السودان حيث نشأت السلطنات السودانية االسالمية اليت مجعت يف نظمها السياسية 
بــني أمنــاط حمليــة ونظــم إســالمية، وفيهــا تفاعلــت الثقافــة العربيــة االســالمية مــع املــؤثرات 
ــــة، ونتيجــــة هلــــذه اجلهــــود اتســــعت رقعــــة اإلســــالم حــــىت مشلــــت معظــــم اجلــــز ء  اإلفريقي

رة كمـــا غلبـــت علـــى بعـــض اجليـــوب يف الســـواحل الشـــرقية مـــن اجلـــزء الشـــمايل مـــن القـــا
ا، كمــــا صــــاروا  اجلنــــويب، وكــــان هلــــؤالء املســــلمني دور بنــــاء يف تــــاريخ املنطقــــة وحضــــار
يشــكلون مركــز ثقــل سياســي مهــم فيهــا، وقــد ظلــوا علــى صــلة وثيقــة بــالوطن العــريب، يف 

فيــــة والبعثــــات التعليميــــة املشــــرق ومشــــال إفريقيــــا وذلــــك بفضــــل الصــــالت الدينيــــة والثقا
. واملبادالت التجارية قدمياً وحديثاً 

:تجارة القوافل بين شمال وغرب افريقيا-3
ـــا   مـــن العوامـــل الـــيت ســـاعدت علـــى توجـــه العـــرب جنوبـــاً حنـــو الســـودان الغـــريب أ

فضًال عن وجود منتجات البيئة االستوائية وشـبه االسـتوائية مـن " أرض الذهب"كانت 
كذلك فقد توفرت ملنطقـة املغـرب .... . م وبيض وجلود وعاج ورقيقصمغ وريش النعا

العريب مشال الصحراء موارد هامة قدمتها يف مقابـل منتجـات السـودان الغـريب، ال سـيما 
امللــح، حيــث لعــب دوراً هامــاً يف تعميــق االتصــال بــني أهــايل الســودان واملغاربــة، وعــن 

.6أوروباطريق املغرب انتقلت جتارة السودان الغريب إىل
ـــة عـــرب الصـــحراء الكـــربى جســـور تالقـــح  وقـــد شـــكلت مســـالك القوافـــل التجاري
ــا، ونســجت بــني  حضــاري عميــق األثــر بــني الشــعوب االفريقيــة مشــال الصــحراء وجنو
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هـــذين اجلـــزءين عــــرى اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيــــة وثيقـــة علـــى مــــر الـــزمن، ونشــــطت 
يســبق لــه مثيــل يف الفــرتة املمتــدة مــن تيـارات التبــادل احلضــاري عــرب الصــحراء بشــكل مل 

م، وتعـــددت احملـــاور التجاريـــة وعرفـــت فـــرتات ازدهـــار واحنطـــاط 16إىل القـــرن 8القـــرن 
. 7تبعاً للظروف الطبيعية واالقتصادية والسياسية واألمنية يف املنطقة

: التفاعل الثقافي بين العرب وإفريقيا جنوب الصحراء-4
فارقــة إىل الســلطة ووجــود عــائالت مســلمة لقــد ترتــب علــى وصــول املســلمني األ

علــى رأس الــدول اإلفريقيــة، توطيــد عالقــات تلــك العــائالت بالــدول اإلســالمية يف بقيــة 
العامل اإلسالمي، وذلك عن طريـق التجـارة فكـان يـرد الكثـري مـن التجـار و العلمـاء مـن 

عـدد مـن مشال إفريقيا، وكان امللوك يستجلبون هلم الكتب، وذاعـت يف السـودان شـهرة
العلمـــاء وكــــان هلــــم أثــــر بـــارز يف إثــــراء احليــــاة الثقافيــــة والفكريـــة ويف ربــــط غــــرب إفريقيــــا 

وكــان للطــالب إقبــال علــى العلــم دفعهــم للهجــرة خــارج بالدهــم إىل احلجــاز . بشــماهلا
ومصـر وبـالد املغـرب، وقـد زاد عـدد طــالب بـالد السـودان الغـريب يف مصـر حـىت أصــبح 

ـــــالد ، 8" رواق التكـــــرور"هم وهـــــو هلـــــم رواق يف األزهـــــر  بـــــامس ـــــال العلمـــــاء يف ب ـــــد ن وق
م الســـالطني وعملــــوا علـــى إرضـــائهم ويقـــول أمحـــد بابــــا  الســـودان مكانـــة مرموقـــة فهـــا

ال خيـاف يف اهللا لومـة الئـم يهابـه :" التنبكيت عن الشيخ حممـد بـن عمـر بـن حممـد اقيـت
إلــيهم يهادونــه باهلــدايا الســالطني يف دورهــم ويزورونــه يف داره وال يقــوم هلــم وال يلتفــت

9".العظام

وتشـهد قائمــة املؤلفـات الــيت خلفهـا علمــاء السـودان بالعربيــة وباللغـات اإلفريقيــة 
وما بقي من آثار معمارية على درجة إسهام املمالك السـودانية يف احلضـارة اإلسـالمية، 

ــــد بلــــغ االزدهــــار احلضــــاري أقصــــاه يف بــــالد الســــودان يف مملكــــة صــــنغاي  -777"وق
ولكــــن بعــــض  األحــــداث الكــــربى أثــــرت علــــى حيويــــة " م1591-1375/ه1000

.10التواصل االقتصادي والتجاري عرب الصحراء الكربى
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:الصراع العربي األوروبي على منطقة غرب افريقيا-5
م، 1591يـــرى بعـــض البـــاحثني أن محلـــة املنصـــور الـــذهيب وغـــزوه لصـــنغاي عـــام 

يــار ومــا تبــع ذلــك مــن ســقوط تلــك الســلطة كــان ســبب مــا حــل بتلــك املنطقــة مــن ا
، ولكــن مــا حــدث كــان أحــد مظــاهر 11سياســي وتــدهور اقتصــادي وختلــف حضــاري

التدهور العام الذي حّل حبوض البحـر األبـيض املتوسـط منـذ أول القـرن السـادس عشـر  
نتيجــــة لالنقــــالب التجــــاري العظــــيم الــــذي نــــتج مــــن ســــيطرة الربتغــــاليني علــــى مصــــادر 

وانتقاهلــا مــن الطريــق الــربي عــرب الــوطن العــريب إىل الطريــق البحــري عــرب التجــارة الشــرقية، 
رأس الرجـــاء الصـــاحل، وقبـــل التـــدخل الربتغـــايل كـــان جـــزء كبـــري مـــن تلـــك التجـــارة يشـــق 

.12طريقه إىل مصر بواسطة التجار العرب ومنها إىل املدن اإليطالية
جاريــة مــن حــوض وبســبب ذلــك انتقــل مركــز الثقــل االقتصــادي أو الرأمساليــة الت

. البحــــر األبـــــيض املتوســـــط إىل الربتغـــــال أوالً مث إىل بــــاقي أقطـــــار غـــــريب أوروبـــــا تـــــدرجيياً 
وامتـدت آثــار ذلــك التحـول إىل أواســط بــالد السـودان وغــريب إفريقيــا حيـث انتقــل جــزء  
كبري من جتارة تلك املنطقة تدرجيياً من مراكزه املنبثـة علـى أطـراف الصـحراء إىل املنـاطق 

.ية، يف اجلنوب واجلنوب الغريب، واليت يسيطر عليها األوروبيونالساحل
أدى التــدخل الربتغــايل إىل انــدماج التجــارة اإلفريقيــة يف االقتصــاد العــاملي الــذي 
تســـيطر عليـــه أوروبـــا الغربيـــة، واكتملـــت تلـــك الســـيطرة بوقـــوع أجـــزاء كبـــرية مـــن املنـــاطق 

االسـتعمارية حيـث انـدجمت املنطقتـان الساحلية يف افريقيا والوطن العريب حتت السـيطرة
يف النظـــام الرأمســـايل العـــاملي، ونتيجـــة هلـــذا التـــدخل األورويب اخنفـــض مســـتوى العالقـــات 
ـــــاً، وظـــــل مســـــتوى  ـــــه كلي ـــــني العـــــرب واألفارقـــــة وإن مل تنت االقتصـــــادية عـــــرب الصـــــحراء ب

13.العالقات الدينية والثقافية كما هو حىت مطلع القرن العشرين
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:في غرب افريقيااإلسالميود العربي تأثير الوج-6
يف بـالد السـودان الغـريب آثـاراً عظيمـة أمههـا ظهـور اإلسـالميترك الوجود العريب 

مراكز عدة للثقافة العربية االسالمية، كما انتشرت اللغـة العربيـة يف هـذه املنـاطق بفضـل 
انتشــار اإلســالم فيهــا، وظهــر عــدد مــن الفقهــاء وعلمــاء الــدين وأئمــة املســاجد، دّرســوا 

ت اللغـــة العربيـــة يف مجيـــع مراحـــل يف املـــدارس القرآنيـــة ويف اخللـــوات ويف اجلوامـــع، ودّرســـ
التعليم، هذا فضال عن انتقال فن العمارة اإلسالمية، مـن فنـون البنـاء والنحـت والـنقش 
على األبنية، ومل يقتصر التأثري العـريب اإلسـالمي يف هـذه النـواحي، بـل تعـداه إىل شـيوع 

ظام األسرة، وحـىت التأثريات االجتماعية فانتقلت العادات والتقاليد والفنون الشعبية، ون
. األلبسة واألزياء

وزير الدولة يف أول حكومة وطنيـة يف الكونغـو العالقـات "  جرانفيل"وقد خلص 
لقـد زّور البلجيكيـون كـل شـيء يف :" املتميزة بني العرب وإفريقيا ما وراء الصحراء بقوله

امهــا قبــل القدميــة الــيت أق14فليســت مدينــة ســتانلفيل ســوى مدينــة تيبوتيــب... الكونغــو
جتــار رقيــق، وإمنــا هــم تلــك -كمــا قــالوا لنــا–وصــول ســتانلي، ولــيس العــرب املســلمون 

املوجة االنسانية اليت اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا على أرضنا دماءهم والبلجيكيون 
م باألســـلحة احلديثـــة، ولـــيس أعـــز علينـــا شـــيء ســـوى هـــذا الـــدم العـــريب الـــذي  حيصـــدو

علــى أيـدي نفــس أعــداء .....ويسـيل دمنــا اآلن علــى أرضـناسـال يف املاضــي كمـا ســال
15....".العرب يف القرن املاضي
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:خاتمة
عمومًا فإن خمتلف التطورات والتفاعالت بني ضفيت الصحراء، قد سامهت 
بشكل كبري يف نقل خمتلف املؤثرات احلضارية والثقافية والفكرية من الشمال إىل 

املنطقة الغربية منها، حيث اصطبغت بالطابع العريب إفريقيا كلها وبشكل خاص يف
اإلسالمي، ويعترب انتشار اللغة العربية يف تلك الربوع، واتباع املذهب املالكي وقراءة 
القرآن على قراءة ورش عن نافع، وانتشار فنون العمارة األندلسية االسالمية خري دليل 

.على ذلك
ا من دور متنام للتكتالت و  يف ظل املستجدات الدولية وما يرتبط 

تربز أمهية تدعيم التعاون العريب األفريقي على املستوى , والتجمعات االقتصادية
موعتني . احلضاري استغالال للمشرتكات احلضارية والبشرية والتارخيية بني ا

: الهوامش
،"ار العالقات العربية اإلفريقيةتداعيات قمة الكويت على مس": بدر حسن شافعي-1

.2013، القاهرة اكتوبر 194، العدد مجلة السياسة الدولية
، تأثير الشمال االفريقي على الحياة الفكرية في السودان الغربيمسعود علي، -2

.58ص .  2003منشورات مجعية الدعوة االسالمية،: طرابلس
مركز دراسات : ، بريوتاالفريقيةالعرب والدائرة حممد أمحد خلف اهللا وآخرون، -3

21-20ص. 2005الوحدة العربية، 
28املرجع نفسه ص -4
.29نفسه ص -5
، التاريخ السياسي واالقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراءاهلادي املربوك الدايل ، -6

.294ص  . 1999الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
سالك القوافل ودورها في التواصل الثقافي م"ولد السعد حممد املختار، : للمزيد انظر-7

طريق القوافل، منشورات املركز الوطين ، "م19بين طرفي الصحراء خالل القرن 
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-99، ص 2001للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم االنسان والتاريخ،  اجلزائر 
112.

"الكبرىالخلفية التاريخية للعالقات العربية االفريقية عبر الصحراء "سيد فليفل، -8
.  1999مجعية الدعوة االسالمية العاملية، : ندوة العالقات العربية االفريقية، طرابلس

.58ص 
مركز دراسات الوحدة العربية : ، بريوتالعرب وافريقيايوسف فضل حسن وآخرون، -9

.41ص . 1987ومنتدى الفكر العريب، 
:القاهرة،ستقاللافريقيا ما وراء الصحراء من االستعمار إلى االجاسم ظاهر، -10

61ص املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، ب ت ن،
66سيد فليفل، مرجع سابق، ص -11
.43يوسف فضل حسن، مرجع سابق، ص-12
.41يوسف فضل حسن، مرجع سابق، ص -13
أقام مدينة تيبوتيب حممد بن سيد املشهور بتيبوتيب، وهو حامد بن مجعة املرجييب -14

من أشهر التجار العرب الذين أسهموا يف بسط النفوذ العريب يف الكونغو، متكن من السيطرة 
م ضم اجزاء كبرية من 1870على املنطقة الواقعة جنوب حبرية تنجانيقا ومروي، ويف عام 

ر الكونغو  وصار يتمتع بسلطات سياسية من فرض للضرائب وتعيني للحكام وحل روافد 
للمشاكل بني الوطنيني، ومتكن من تأمني نفوذ سلطان زجنبار االقتصادي على املنطقة بني 

، ولكن نفوذه املنفرد مل يدم طويال اذ نازعه فيه الربيطانيون والبلجيكيون، 1883-1886
م، بدولة الكونغو احلرة طرد املرجييب 1885برلني وباعرتاف الدول االستعمارية يف مؤمتر 

.35انظر يوسف فضل ص . واستوىل امللك البلجيكي ليوبولد على جتارته
.82جاسم ظاهر، مرجع سابق، ص -15
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: قائمة المراجع
، التاريخ السياسي واالقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراءالدايل اهلادي املربوك ، .1

. 1999الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة
مسالك القوافل ودورها في التواصل الثقافي بين طرفي "املختار ولد السعد حممد ، .2

طريق القوافل، منشورات املركز الوطين للبحوث يف ، "م19الصحراء خالل القرن 
.2001والتاريخ،  اجلزائر اإلنسانعصور ما قبل التاريخ وعلم 

"عبر الصحراء الكبرىاإلفريقيةالخلفية التاريخية للعالقات العربية "، فليفل سيد.3
. 1999العاملية، اإلسالميةمجعية الدعوة : ، طرابلساإلفريقيةندوة العالقات العربية 

، على الحياة الفكرية في السودان الغربياإلفريقيتأثير الشمال علي مسعود ، .4
. 2003،الميةاإلسمنشورات مجعية الدعوة : طرابلس

مركز دراسات : ، بريوتاإلفريقيةالعرب والدائرة خلف اهللا حممد أمحد وآخرون، .5
.2005الوحدة العربية، 

مركز دراسات الوحدة العربية : ، بريوتوإفريقياالعرب حسن يوسف فضل وآخرون، .6
.41ص . 1987ومنتدى الفكر العريب، 

:القاهرة،ما وراء الصحراء من االستعمار إلى االستقاللإفريقياظاهر جاسم ، .7
.املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، ب ت ن

مجلة ،"تداعيات قمة الكويت على مسار العالقات العربية اإلفريقية": حسن شافعي .8
.2013، القاهرة اكتوبر 194، العدد السياسة الدولية
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9.
الرابع عشر ميالدي/ يف القرن الثامن اهلجريالطرق التجارية عرب الصحراء الكربى : ملحق

لد :املرجع .1988، اليونسكو، 4نياين ج ت ، تاريخ إفريقيا العام، ا


